Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 10 februari 2016
Aanwezig:

Denny Leewes (vz), TvB, EvdH, LH, AvdM, AP, HP, JT, ST (allen bewoners), SB en TB (Bouwdorp)
Notulist: Mirjam van Leeuwen (bureau Stand-by)
Afwezig: HZ, Hans Zweers (politie), Marjo van Ginneken (Wijkmanager),
Extra afschriften voor: wethouder Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Actie door

DL

Jeannette Stevens (Wijkbeheerder)

Behandeld/besloten door
1. Opening:
DL heet iedereen welkom, in het bijzonder Sonja en Theo Becks die wat over de herstart van
Dukendam (bouwdorp) komen vertellen. De organisatie is ondergebracht bij de Zevensprong. Er
wordt nog gezocht naar vrijwilligers die willen meedenken, helpen bij het op- en afbouwen en ’s
avonds en ’s nachts, als de kinderen er niet zijn, het terrein willen bewaken. Er moet genoeg
draagkracht zijn om dit jaar weer een bouwdorp te organiseren. Er is op het moment nog niet veel
informatie te geven, omdat de voorbereidingen nog in volle gang zijn. Voor 200 tot 300 kinderen
zijn 70 vrijwilligers nodig. Er wordt nog een informatieavond gehouden en in mei komt er een
kraam met informatie bij “Dit is Dukenburg”. Het platform adviseert om een oproep in de
Dukenburger te plaatsen voor vrijwilligers. Hier wordt een mail over gestuurd aan TvB. Op de
website van platform Aldenhof wordt ook een oproep geplaatst. De planning is om in week 34 het
bouwdorp te organiseren en in week 33 is de opbouwweek.
(sonja en Theo Becks verlaten de vergadering)

2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
De voorliggende agenda wordt vastgesteld.
DL deelt mee dat Netty Schuurs is overleden.
3. Verslag 20 mei 2015:
Het verslag van 20 mei 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 DL heeft niets meer gehoord over de Denktank van de Zevensprong.
 TvB laat weten dat vandaag de uitspraak is geweest over het bestemmingsplan voor een
sauna/welness-centrum bij de Berendock. De wet is hersteld. Gemeente Wijchen kan starten
met een nieuwe bestemmingsplanprocedure.
 JT heeft de ingang van het zwembad, buiten openingstijden van het wijkcentrum, aangekaart
bij de manager. Deze is niet bereidwillig om iets te doen aan de openstelling van de
hoofdingang.
4. 50D feest:
AvdM zit in de werkgroep Cultuur. Er zijn al een aantal activiteiten gepland die in de loop van het
jaar plaatsvinden. Er komt een poster waarop alle activiteiten vermeld staan. De opening van het
feestjaar is op 22 april a.s. Er wordt uitleg gegeven over het Amulettenspel. Bij het maken van de
e
foto’s moet wel worden aangeven, dat deze op de website geplaatst worden. Bij de 1 flat (steenlegging) van flats in Aldenhof wordt waarschijnlijk de aftrap gedaan van het amuletspel. AvdM
doet een oproep voor bewoners die iets met muziek willen doen. Er zal ook een Parkendag
worden georganiseerd op de Staddijk. Omdat dit jaar Dukenburg 50 jaar en de bibliotheek 100
jaar bestaat, wordt er een activiteit met kinderboeken georganiseerd. Ook komt er een
Korenfestival. Er zijn al wat aanmeldingen van koren. AvdM organiseert dit niet zelf. Er volgt nog
informatie over. Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers voor het theatergedeelte. Hier komen ook
nog oproepen voor. Voor het versieren van de amuletten is iedereen welkom op de woensdagmiddag in het buurthuis. De statafels die klaar zijn staan in het Atrium. Voor de Burendag op
zaterdag 24 september moet nog iets georganiseerd worden. Dit wordt tijdens de vergadering in
mei verder besproken. HZ meldt dat op 19 maart door de bewonerscommissie de nationale
opschoondag wordt georganiseerd.
5. Parkeerbeleid voortuinen en bank speeltuin:
Parkeerbeleid voortuinen;
LH had dit punt graag besproken met de politie. Er worden auto’s geparkeerd op de stoepen en in
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de voortuinen. DL doet navraag naar het e-mailadres van de nieuwe wijkagent en stuurt deze aan
de platformleden door.
Bank speeltuin;
LH laat weten dat zij in december 2014 een mail van Jeannette Stevens heeft gehad over de
bank in de speeltuin. Er zou in 2015 gekeken worden of er 1 of 2 bankjes geplaatst konden
worden. LH neemt hierover contact op met Jeannette Stevens.
6. Dealen in de wijk:
e
EvdH meldt dat er bij de maisonnettes, in het binnengebied en de 14 straat, wordt gedeald. Hij
heeft hier al melding van gedaan.

DL

Tijdens de vorige schouw is aangegeven dat bij de hondenuitlaatplaats een verschil tussen de
e
grond en het hek zit. Hier is nog niets aan gedaan. Bij de 80 straat waar hetzelfde probleem was,
is dit aangepast. Het verzoek wordt nogmaals aan Jeannette Stevens gedaan.
EvdH merkt op dat er gevaarlijke situaties ontstaan, doordat bromfietsers over het voetpad rijden.
Bureau Toezicht onderneemt volgens EvdH geen actie.

DL

7. Rondvraag en sluiting:
 JT laat weten dat rondom Aldenhove veel parkeerproblemen zijn door het brengen en halen
van de kinderen. Dit levert gevaarlijke situaties op. Er wordt dit jaar wat aan gedaan.
 JT meldt dat het beheer van zwembad Meijhorst per 1 juli 2016 overgaat naar Stichting
zwembad Dukenburg. Er stond een artikel over in de Dukenburger waar JT zijn onbegrip over
uit. TvB adviseert hem om een ingezonden brief te sturen aan de redactie van de
Dukenburger. JT volgt dit advies op.
 AvdH meldt dat op 11 februari weer een bus op de markt staat over eenzaamheid. Het Sociaal
Wijkteam is hierbij betrokken.
 LH wil weten of er al wat bekend is over de wijkschouw. DL heeft van Jeannette Stevens het
verzoek gekregen om een voorstel te doen. DL doet een voorstel voor een woensdagavond in
mei vanaf 18.30 uur.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
DL bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur.
De volgende vergadering is op: woensdag 18 mei 2016, 19.30u, dep. Lindenberg.

Belangrijke data:
- 19 maart Opschoon dag
- Start feestjaar 22 april a.s.
- 24 september Burendag
Oproep:
- in het kader van het 50-jarig jubileum van Dukenburg, gezocht: bewoners die iets willen doen
Aanmelden kan bij AvdM.
- vrijwilligers Bouwdorp
Vergaderdata 2016: 18/5, 28/9
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